
The Consulate Services of the Embassy 
  

●The consulate section of the Japanese Embassy in Jordan will reactivate its consulate 
counter services starting from Sunday 10th May. 
●The reception time of counter services is from 09:00 a.m. till 01:00 p.m. and from 02:00 
p.m. till 02:30 p.m. due to holy Ramadan period. 
●The Embassy is scheduled to close on Sunday 24th and Monday 25th as Eid al-Adha. 

  
１. Resuming the consulate services 
Since Saturday 21st March, the Government of Jordan has been applying a curfew based on 
the Defense orders for the sake of preventing the novel coronavirus infection. Therefore, 
the Japanese Embassy in Jordan has been temporarily suspending its consulate counter 
services since 22nd March respecting the Governmental measure. Following relaxing 
measures announced by the Government to allow using private vehicles within 
Governorates from 8 am till 6 pm, the Embassy will resume its consulate counter services 
starting from Sunday 10th May. 

  
２. Reception hours for the consulate counter services 
The reception hours for the consulate counter services is from 09:00 a.m. till 01:00 p.m. and 
from 02:00 p.m. till 02:30 p.m. due to the holy Ramadan month. 

  
３. Kindly requested 
In order to reduce risks of current novel coronavirus infection, the Embassy of Japan in 
Jordan encourages all the staffs to wear masks, use hand sanitizer, wash hands/mouth 
frequently. Kindly requested for all the visitors to check your body temperature before your 
coming to the Embassy. In case of a fever higher than the usual or poor physical condition, 
please postpone your visit to the Embassy. At the outer gate of the Embassy, we will take 
your temperature with a non-contact thermometer for the time being. In case of a fever 
higher than 37.5 confirmed, you would be requested to go back home. Also, kindly 
requested to wear a mask.. 

We thank you for your understanding and cooperation.  
 
４. Contact number 

 The Consulate Section of the Embassy of Japan in Jordan 
（tel）06-593-2005 ex 110,124 
（e-mail）consular@am.mofa.go.jp 

 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
 للسفارة القنصلية الخدمات 

 
  

 األحد يوم من ابتداء القنصلية مكتب في خدماته تقديم األردن في اليابانية السفارة القنصلي في القسم سوف يعيد 
 رايا 10 الموافق

ً  09:00 الساعة من المعامالت استقبال وقت    حتى ظهرا 02:00 الساعة من و مساءً  01:00 حتى صباحا
 .المبارك رمضان شهر خالل ظهرا 02:30

 .األضحى عيد من 25واالثنين  24 األحد يوم السفارة سوف تغلق  
 

 القنصلية خدماتال استئناف . 1
 الجديدة االصابات منع أجل من الدفاع أوامر على بناء رتجو حظر األردنية الحكومة تطبق اذار، 21 السبت يوم منذ

 تالإلجراء احتراًما اذار 22 منذ مؤقتًا القنصلية خدماتها بتعليق األردن في اليابانية السفارة قامت ، لذلك بفيروس كورونا
 8 الساعة من المحافظات داخل الخاصة المركبات باستخدام للسماح الحكومة عنها أعلنت التي اإلجراءات بعد. الحكومي

  .ايار 10 األحد من ابتداءً  القنصلية خدماتها السفارة ستستأنف مساًء، 6 الساعة حتى صباًحا
 

 القنصلي القسم خدمات تقديم ساعات . 2
ً  09:00 الساعة من القنصلي سوف تكون استالم المعامالت في القسم ساعات  الساعة و من مساًء، 01:00 حتى صباحا
 .المبارك رمضان شهر خالل ظهرا 02:30 حتى ظهرا 02:00

  
  المطلوب لطفا . 3

 األقنعة ارتداء على الموظفين جميع األردن في اليابان سفارة تشجع كورونا، بالفيروس اإلصابة مخاطر من الحد أجل من
 قبل مجسمك حرارة درجة من التحقق الزائرين جميع من يرجى. متكرر بشكل الفم/  اليدين وغسل اليدين معقم واستخدام

. للسفارة مزيارتك تأجيل يرجى البدنية، ضعف في الحالة أو المعتاد عن الحرارة درجة ارتفاع حالة في. السفارة إلى ممجيئك
في الوقت الحالي  متصل غير إلكتروني حرارة ميزان بواسطة محرارتك درجة بقياس سنقوم للسفارة، الخارجية البوابة في
 .قناع ارتداء أيضا يرجى. المنزل إلى العودة ممنك سيُطلب )،37.5 من (أعلى مارتفاع درجه حرارتك في حالةو

  .موتعاونك متفهمك على منشكرك
  

 االتصال رقم . 4
  األردن في اليابان سفارة في القنصلية القسم
 ex 110،124 2005-593-06 :هاتف

 consular@am.mofa.go.jpالبريد االلكتروني: 
 


